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Een betere garantie begint bij een beter product.
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SunPower® Volledige
Betrouwbaarheidsgarantie op
Zonnepanelen

Betrouwbaarheidsgarantie

Onovertroffen betrouwbaarheid
De gepatenteerde SunPower®
Maxeon®-zonnecel is de
hoofdreden dat onze zonnepanelen
nummer 1 scoren voor wat betreft
duurzaamheid.1
Meeste energie voor de lange
termijn
Hoogwaardige zonnepanelen met
de allerlaagste degradatie
(0,25%/jaar).2

SunPower® Maxeon®-panelen
Extra opties voor frame en achterkant beschikbaar.

SunPower’s Volledige Betrouwbaarheidsgarantie is uniek in de markt. Als enige biedt SunPower 25 jaar garantie
op zowel het paneel zelf, de prestaties ervan als de service. Wij zijn ervan overtuigd dat onze zonnepanelen u
jarenlang betrouwbaar meer energie en besparingen zullen opleveren - dit wordt bovendien bevestigd door talloze
onafhankelijke onderzoeken en gebruikservaringen met meer dan 30 miljoen van onze zonnepanelen wereldwijd.

Vermogen

Product

Service

De hoogste prestatiegarantie
van de zonnepanelensector:
92% in het 25e jaar.2

Garantie op productie- en
materiaalfouten gedurende 25 jaar.

Reparatie, vervanging of vergoeding
van een defect paneel, zonder
problemen en 25 jaar lang.3

sunpowercorp.nl

Demand Better Solar®

Voorspelbare resultaten
voor SunPower-klanten
Met SunPower bent u verzekerd
van langdurige besparingen,
zekerheid en succes. Wij bieden
u unieke zonnepanelen en blijven
achter onze producten staan
met de beste garantie van de
zonnepanelensector.

Gegarandeerd paneelvermogen

Al meer dan 30 jaar is SunPower grensverleggend op het gebied van zonne-energie. Van onze baanbrekende
zonnetechnologie, de manier waarop we onze producten ontwerpen en produceren, tot en met de uitstekende
service die we klanten dagelijks bieden. Ondersteund door TOTAL, ’s werelds vierde grootste energiebedrijf4, heeft
SunPower de financiële basis om onze garantie te kunnen blijven waarborgen. Wij blijven onszelf continu uitdagen
omdat wij vinden dat u het allerbeste verdient wat zonne-energie te bieden heeft.
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Het voordeel van
SunPower voor de klant
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Conventionele panelen

SunPower® Volledige
Betrouwbaarheidsgarantie op
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Garantie op conventionele
zonnepanelen5
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Bel ons gratis telefoonnummer NL 0800 023 39 80 | BE 0800 786 35 voor meer informatie.
1 “Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3“. PVTech Power, 2015.
2 Jordan, Dirk “SunPower Test Report,” NREL, Q4-2014; Campeau, Z. et al. 'SunPower Module Degradation Rate', whitepaper van SunPower, febr. 2013.
3 Voor zonnepanelen die zijn geïnstalleerd door SunPower of door erkende SunPower-installateurs. Reparatie, vervanging of vergoeding geschiedt naar SunPower’s eigen oordeel.
4 Bron: Forbes, The World’s Largest Oil & Gas Companies 2018, juni 2018
5 Representatief voor producten van zonnepanelen met een standaard efficiency. Informatie over de garanties van andere producenten is afkomstig uit de meest recente garantiedocumentatie beschikbaar op
websites van verschillende producenten van conventionele panelen in oktober 2018.
6 Service alleen van toepassing op de PV-module die oorspronkelijk is geïnstalleerd in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland of het Verenigd Koninkrijk.
7 Vergoeding als claim geldig is verklaard door producent.
8 Verzending van nieuwe paneel wordt door sommige standaardgaranties gedekt.
9 SunPower betaalt voor redelijke, noodzakelijke en daadwerkelijke verwijdering- en herinstallatiekosten van de gerepareerde of vervangen PV-module tot € 250 voor maximaal 5 PV-modules en € 50 per PVmodule daarna voor één claim.
© 2019 SunPower Corporation. Alle rechten voorbehouden. SUNPOWER, het SUNPOWER-logo, MAXEON en DEMAND BETTER SOLAR zijn geregistreerde handelsmerken van SunPower Corporation in Europe, de
Verenigde Staten en andere landen.
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